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آیا شما در معرض دیپورت شدن قرار دارید؟
آیا شما از یک پروسه ی دیپورت
در آینده آگاه هستید؟
راه هایی برای مقابله با دیپورت شدن وجود
دار! ت شدن وجود دارد ،اطلاعات بیشتر را
در این بروشور بیابید.

راه های مقاومت و مقابله کردن در برابر دیپورت شدن
در برلین و برادنبورگ پروسه ی دیپورت شدن چگونه انجام میشود؟

در مرحلهی اول هیچ علامت و نشانه خاصی مبنی براینکه شما بلافاصله در معرض دیپورت
شدن قرار دارید نیز وجود ندارد ،اما امکان این وجود دارد که بدانید آیا شما قابل دیپورت
هستید یا خیر؟ همیشه از یک وکیل یا مشاور حقوقی کمک بخواهید.
اکثر دیپورتی ها در شب بین ساعت  ) ۲شب( تا  ۸صبح اتفاق میافتد.شما از زمان و تاریخ
دیپورت شدن با برنامهریزی قبلی مطلع نخواهید بود .پلیس ممکن است به محل زندگی شما
بیاید و یا شمارا در اداره ی خارجی ها ) اوسلانده بیهورده( دستگیر کند.در اکثر مواقع پروسه ی
دیپورت شدن طی یک پرواز و با هواپیما اتفاق میافتد.معمولا پلیس فقط خانواده هارا باهم
دیپورت میکند،.مگر اینکه پروسه ی دیپورت شدن در مرحلهی اول از آن جلوگیری شود و اتفاق
نیفتد،آنها ممکن است اعضای خانواده را هم جداگانه دیپورت کنند .در مواقع کمیاب آنها
ممکن است شما را به زندان دیپورتی ها انتقال دهند.به هرحال در زیر میتوانید راه هایی که
مردم برای جلوگیری از دیپورت شدن خود انجام داده اند را بخوانید.

مقاومت در مقابل دیپورت شدن در محل زندگیتان

در مواقعی که مردم از دیپورت شدن خود در آینده آگاه هستند معمولا در محل زندگی
دوستان خود میخوابند .مردم اتاق های خود را داخل هایم های پناهندگی تغییر داده اند.
توجه  :پلیس فقط برطبق قانون اجازه این را دارند که اتاق شمارو جستجو کنند  ،معمولا آنها
تمام کمپ و هایم را جستجو میکنند.
مردم شیفت های شبانه را برنامهریزی میکنند تا همیشه یک نفر در طی شی بیدار است تا
در مواقعی که پلیس میآید به دیگران اطلاع دهد.
توجه  :گاها پلیس با خشونت برخورد میکند و شمارو دستگیر میکند اگر مقاومت کنید.
کسانی که در آپارتمان های شخصی و اجاره ای زندگی میکنند معمولا وقتی پلیس در میزند
جواب نمیدهند و شما میتوانید برگه ی اجازه ورود به منزل را از آنها درخواست کنید..
توجه :در مواقعی نادر پلیس برای ورود به منزل در راشکسته است.
اگر شما برگه و نامه ای از دکتر مبنی بر اینکه شما توانایی سفر را به دلایل ذهنی و
عصبی و فیزیکی را دارید باید آن را به پلیس نشان بدهید.
تعدادی از مردم پاسپورت خود را گم کرده اند و درخواست برای گرفتن پاسپورتی جدید را
هم نداده اند،بعضی از کشورها بازگشت شهروندان خود را بدون پاسپورت اجازه نمیدهند.از
مشاور حقوقی ازین بابت کمک بگیرید.

ایستادگی و مقاومت در برابر دیپورت شدن طی دوبلین

قانون به اصطلاح دوبلین مردم را به دادن درخواست پناهندگی خود در اولین کشور
اروپایی که وارد میشوند را مجبور میکند.به طور مثال :اگر ایتالیا از شما اثر انگشت گرفته
باشد،آلمان سعی خواهد کرد تا شمارا به ایتالیا بازگرداند.اگر آلمان موفق نشود که شمارا طی
دوره ی زمانی  ۶ماهه دیپورت کند،در این مواقع آلمان مسعول
رسیدگی به پروسه ی پناهندگی شما خواهد بود.اگر مقامات آلمان مشکوک شوند که شما
۸۸۸ماه.
خود را از دیوردت شدن مخفی میکنید این دوره شش ماهه به ۱۸
تعدادی از مردم این دوره ی  ۱۸ماهه را هم از پلیس مخفی میشوند و سپس
بعد از آن آلمان مسعول پروسه پناهندگی آن ها خواهد شد.
بعضی از کلیسا ها یک محل امن را برای شما در طول دوره ی دوبلین فراهم میکنند ،شما
باید از کلیساهای محل زندگی خود اطلاعات کسب کنید.
توجه  :اداره خارجی ها ) اوسلانده بیهورده(در بعضی از مواقع نامه ای را مبنی بر اینکه شما
هر شب باید در محل کمپ و هایم خود باشید را یه شما میدهد.این بدان معنا میباشد که
پلیس در چند روز آینده یا چند هفته آینده برای دیپورت شما خواهد آمد.در این مواقع بیشتر
مردم در اتاق خود نمیخوابند و یک دست نوشته روی کاغذ را مبنی بر اینکه برای پیاده روی
یا کلاب یا بار برای نوشیدن چیزی به بیرون رفته اند ،و این کاغذ را روی در اتاق خود
میچسبانند.روی این کاغذ شما باید اسم و اسم خانوادگی خود را همراه با آدرس کامل محلی
را که رفته اید و تاریخ آن روز را یادداشت و ذکر کنید.
توجه  :همیشه برای نحوهی برخورد با پروسه ی دوبلین با یک مشاور حقوقی صحبت کنید.

مقاومت در برابر دیپورت شدن در داخل هواپیما

درطی مسیر به فرودگاه :شما حق این را دارید تا با یک وکیل در ارتباط بشوید،از آنها
درخواست تلفن زدن کنید.
زمانی که در داخل هواپیما هستید کسانی با بلند فریاد زدن  ،ننشستن روی صندلی هواپیما
یا دراز کشیدن کف هواپیما ایستادگی و مقاومت کرده اند .آن ها تمام افراد داخل هواپیما را آگاه
ساختند که بر خلاف میل باطنی درحال دیپورت شدند هستند و از مسافران درخواست حمایت و
مقاومت کرده اند .اگر حتی یک مسافر روی صندلی نشیند ،هواپیما اجازه پرواز کردن را ندارد.
گاها کسانی خواستار گفتگو با خلبان هواپیما را کردنه اند ،هر خلبانی میتواند پرواز نکند
اگر مشخص شود که فردی برخلاف میلش درحال دیپورت شدن هست.
توجه  :پلیس معمولا در مقابل افرادی که نمیخواهند روی صندلی بشینند با خشونت رفتار میکند.
اگر شما خیلی مریض هستید ممکن هست دیپورت متوقف شود.
توجه  :پلیس در بعضی از مواقع سعی میکند به شما با زور قرص خواب بدهد ،شما همیشه
حق این را دارید که دارو و قرص رو قبول نکنید و نخورید.

مقاومت در برابر دیپورت شدن در اداره خارجی ها

اکثریت دیپورت ها روزانه قبل ظهر اتفاق میافتد  ،بنابراین مردم سعی میکنند در
بعدازظهر به اداره خارجی ها بروند.
مردم معمولا در روزی که نوبت دارند به اوسلانده بیهورده نمیروند و به جای آن روز چند روز
بعد همراه با نامه ای از .دکتر مبنی بر مریض بودن شما در آن روز ،میتوانید بروید .و یا یک
روز قبل از نوبت خود بروید.
مردم معمولا tیکی از دوستان خود را همراه خود به اوسلانده بیهورده میبرند تا مراقب ورود
پلیس و در صورت نیاز به شما برای دیپورت نشدن کمک کند.
توجه  :وقتی آن ها بدانند شما داخل ساختمان هستید پلیس میتواند تمام ساختمان و اطراف
آن را دنبال شما بگردد ،.در بعضی از مواقع مردم هنگامی که برگه ی خود را برای تمدید شدن
در مرحلهی اول به داخل دفتر میدهند  ،زمان انتظار را در خارج از ساختمان کاملا سپری
میکنند و فرد همراه آنها در داخل ساختمان میتواند تلاش کند تا برگه ی تمدید شده را از
مسعولین به جای شما دریافت کند.

جلوگیری بلند مدت از دیپورت شدن

راه های زیادی برای دریافت حق ماندن در آلمان وجود دارد.
دلایل پزشکی :نامه ای از دکتر که نشان دهد فردی به دلایل فیزیکی و اعصاب و روان قادر
به مسافرت نیست میتواند دیپورت شدن را به تعویق و یا کنسل کند.
توجه  :چنین نامه ای از دکتر باید کاملا دقیق باشد ،با یک وکیل و یا مشاور حقوقی صحبت
کنید تا متوجه بشید نامه ی دکتر شما کفایت میکند یا خیر.
اوسبیلدونگ  :اگر شما میتوانید زبان آلمانی را به خوبی صحبت کنید ) در حد ب  ۱یا بهتر(
،این امکان وحود دارد که شما دوره ای حرفهای اوسبیلدونگی را به مدت یک تا  ۴سال انجام
دهید ،بیشتر افرادی که اوسبولدونگ میکنند ،مشمول دیپورت نمیشوند و اوسبولدونگ
دولدونگ دریافت میکنند.بعد از به اتمام رساندن دوره ی اوسبولدونگ  ،ممکن است که حق
ماندن در آلمان را به دست بیاورید.
توجه  :با یک وکیل و یک مشاور در رابطه با اوسبولدونگ خود صحبت کنید اگر فکر میکنید این
گزینه خوبی برای شماست.
ازدواج کردن :وقتی که شما با کسی که مدرک و پاسپورت آلمانی و یا پاسپورت یک کشور
اروپایی را دارد ) حتی اقامت داعم هم میتواند کافی باشد( آن زمان شما میتوانید حق ماندن
در آلمان را به دست آورید.
توجه :برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چه مدارکی برای ازدواج کردن نیاز دارید ازیک وکیل
یا مشاور حقوقی در این باره قبل از شروع کردن پروسه حتما صحبت کنید.
هارتفال کمیسیون :اگر شما دلایل انسان دوستانه قوی دارید و میتوانید به خوبی و موثر با
جامعه ادغام بشوید،به طور مثال) یه خوبی زبان آلمانی را صحبت کنید.و یا شغلی دارید( این
کمیسیون و کمیته کیس های خاص را قبول میکند .گاها در بعضی مواقع میتوانید حق ماندن
در آلمان را کسب کنید.
توجه :اگر فکر میکنید این گزینه مناسبی برای شماست با یک وکیل و یا مشاور حقوقی هارتافال کمیسیون صحبت کنید.

